SZKOLNY KONKURS WIEDZY O HISZPANII 2019
Organizator konkursu:
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie
Patronat:
Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie
Adresaci konkursu:
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie oraz oddziałów
gimnazjalnych przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
Cele konkursu:
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat Hiszpanii, jej historii, geografii, kultury i tradycji oraz
życia codziennego mieszkańców
 zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat
Hiszpanii oraz dzielenia się nią z innymi uczniami
 rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji
 kształtowanie szacunku i tolerancji dla dziedzictwa kulturowego innych
narodów
 integracja uczniów zainteresowanych językiem hiszpańskim oraz kulturą Hiszpanii
 rozwijanie motywacji oraz wzbudzenie zainteresowania do nauki języka hiszpańskiego
 zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
 stworzenie uczniom klas I możliwości wykazania się wiedzą kulturową na temat Hiszpanii
 integracja oraz zacieśnienie współpracy nauczycieli języka hiszpańskiego w szkole
REGULAMIN KONKURSU:
Etap I - Test wiedzy o Hiszpanii
1.
2.
3.

4.
5.

Test sprawdza wiedzę na temat Hiszpanii. Polecenia napisane będą w języku polskim.
W pytaniach mogą pojawiać się nazwy własne w języku hiszpańskim.
Test wiedzy będzie składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnicy będą rozwiązywać
test przy użyciu własnych urządzeń po zalogowaniu się do programu quizowego.
Warunkiem przystąpienia do etapu I jest posiadanie urządzenia elektronicznego (smartphone,
tablet) z możliwością połączenia się ze szkolnym wi-fi lub w przypadku awarii szkolnego wi-fi,
z własnym dostępem do Internetu.
Dziesięciu najlepszych uczestników zakwalifikuje się do etapu II.
W przypadku gdy dziesiąty najlepszy wynik osiągnie więcej niż jeden uczestnik, dziesiąta osoba
zostanie wyłoniona w dogrywce składającej się z pięciu dodatkowych pytań w formule tak jak
powyżej.

Etap II - Jeden z dziesięciu
1.
2.

3.
4.
5.

Do gry przystępuje dziesiątka uczestników.
Czas do namysłu i rozpoczęcia odpowiedzi wynosi 5 sekund.
Rozpoczęcie poprawnej odpowiedzi w trakcie sygnału oznaczającego upłynięcie trzech sekund
zalicza odpowiedź.
W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podaje poprawną.
Decyzja prowadzącego jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla uczestników.
Na każdym stanowisku przyklejone są trzy karteczki samoprzylepne oznaczające tzw. szanse.
Zła odpowiedź lub brak odpowiedzi po upływie ustalonego czasu – to utrata szansy, czyli
odebranie jednej karteczki. Obowiązuje zasada, że utrata trzech szans oznacza odpadnięcie z
gry.

6.
7.
8.
9.

10.

Odebranie ostatniej karteczki ze stanowiska odpowiadającego gracza informuje go o
wyeliminowaniu z gry.
Ewentualne wątpliwości gracza dotyczące regulaminu należy wyjaśnić przed rozpoczęciem
etapu II konkursu.
Gracze losują numery stanowisk.
Prowadzący zadaje kolejno graczom po jednym pytaniu (od stanowiska numer 1 do stanowiska
numer 10). Za złą odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Procedurę powtarza
się, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
Zakończenie gry następuje w następujących przypadkach:
a) zostaje jeden gracz (pozostali odpadli na skutek utraty trzech szans)
b) kończy się pula pytań i w grze nadal uczestniczy przynajmniej dwoje zawodników. W tym
przypadku wygrywa ten grający, który zachował najwięcej szans. Jeżeli dwóch lub więcej
zawodników ma tę samą liczbę szans organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłonienia
jednego zwycięzcy (w drodze pytania dodatkowego, decyduje poprawność i czas
odpowiedzi) lub podziału nagrody.

Zagadnienia konkursowe
Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą ogólną z zakresu:
1. Państwo i społeczeństwo (ustrój polityczny, flaga, hymn, języki oficjalne)
2. Historia (najistotniejsze wydarzenia historyczne)
3. Geografia (terytorium i granice, rzeki, góry, wyspy, podział administracyjny, największe miasta,
liczba ludności)
4. Kultura (święta i zwyczaje regionalne, nobliści, kino, literatura, malarstwo, architektura, moda,
sport, taniec i muzyka)
5. Polityka (Unia Europejska i polityka wewnętrzna)
6. Życie codzienne (styl życia, transport, marki etc.)
7. Kuchnia (typowe potrawy i składniki)
8. Zabytki i atrakcje turystyczne (obiekty dziedzictwa kulturowego, muzea)
Zgłoszenia:
Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić osobiście lub za pośrednictwem dziennika Librus
nauczycielkom języka hiszpańskiego (Anna Mesojed, Elżbieta Wiśniewska) do dnia 25 kwietnia
2019 r.
Nagrody:
- atrakcyjne nagrody rzeczowe (karty podarunkowe, publikacje książkowe, gadgety) ufundowane
przez radę rodziców przy II LO i/lub pozyskanych sponsorów.
- osoby które zajmą miejsca od 10 do 7 otrzymają ocenę celującą o wadze 3, zaś osoby, które zajmą
pierwsze trzy miejsca ocenę celującą o wadze 5. Oceny będą składowymi ocen z języka
hiszpańskiego w drugim semestrze nauki.
Uwagi końcowe:
 Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję są ostateczne.
 Termin konkurs może ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych sytuacji.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorek konkursu (Anna Mesojed,
Elżbieta Wiśniewska) osobiście lub poprzez dziennik Librus.

